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MENIGHETENES NYE KONTONUMMER
Byneset 1503.81.70241
Leinstrand 1503.81.70489
Menighetsbladet 1503.81.70241

Menighetsrådene har bestemt at menighetsbladet kommer ut med  
5  nummer i 2017.
Redaksjonen har fastsatt utgivelsene slik: uke 8, 18, 25, 38 og 49.

Stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 24.05.2017 
og sendes til: hv456@kirken.no 

Se også våre hjemmesider:  
kirken.no/bynesetogleinstrand
www.tøtsj.no

Slekters gang 
Døpte
19.02.  Ingrid Hoff Sæsbøe, Byneset kirke
05.03.  Tuva Røkke Johansen, Leinstrand kirke
12.03.  Sofia Brå-Storleer, Byneset kirke 
12.03.  Jakob Røkke Solem, Byneset kirke
12.03.  William Daniel-Frengen, Byneset kirke
26.03.  Aron Leander Bjørnbeth Rønne, Tiller kirke
02.04.  Matheo Sletvold Johnsen, Leinstrand kirke
02.04.  Martin-Andre Grande Jakobsen, Leinstrand kirke
02.04.  Marius Enoksen Hagen, Leinstrand kirke
09.04.  Amalie Nyvold Nilsen, Tanum kirke
16.04.  Aksel Høvik Fallan, Leinstrand kirke
16.04.  Sebastian Bratberg, Leinstrand kirke
23.04.  Sander Grønskag Hansen, Hallaren kirke 

Døde
02.02.  Konrad Haugum, Byneset, f. 1967
09.02.  Paul Venås, Leinstrand, f. 1931
09.02.  Karen Husøy, Leinstrand, f. 1938
09.03.  Marielle Sandbakken Gresseth, Leinstrand, f. 2002
23.03.  Bodil Egseth, Byneset, f. 1967
03.04.  Heidi Margrethe Øksfjell Stubmo, Byneset, f. 1978
08.04.  Lars Skjefstad, Leinstrand, f.1930   
11.04.  Guri Annie Langlo, Byneset, f. 1946

Ofringer siden sist
29.01. kr 1.300,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
05.02. kr 1.310,- Menighetsarbeidet (Bydelskafeen, Spongdal)
12.02. kr  928,- Bibelselskapet (Leinstrand kirke) 
19.02. kr 1.874,- Bibelselskapet (Byneset kirke) 
26.02. kr 1.100,- Byneset familiekor (Rye kapell)
05.03. kr 760,- Kirkens SOS (Leinstrand kirke) 
12.03. kr 3.565,- Kirkens SOS (Byneset kirke)
19.03. kr 1.304,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
26.03. kr 1.116,- Menighetsarbeidet (Bydelskafeen, Spongdal)
26.03. kr 4.800,- Vennskapsmenigheten i Ukraina (Leinstrand kirke) 
02.04. kr 1.220,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke)
25.12. kr 1.810,- Det Norske Misjonsselskap (Byneset kirke)
26.12. kr 1.600,- Det Norske Misjonsselskap (Leinstrand kirke)
15.01. kr 900,- Menighetsarbeidet (Leinstrand kirke) 
22.01. kr 1.285,- Menighetsarbeidet (Byneset kirke) 

Sokneprest Sveinung Enstad  
Tlf: 467 64 849
Privat: 932 69 690
E-post: se298@kirken.no

Menighetsforvalter Helge Venås
Tlf: 468 20 024
Privat: 481 13 942
E-post: hv456@kirken.no

Kantor (vikar) Andreas Pettersen
Tlf: 478 47 122
E-post: andreasp840@gmail.com

Diakon Mette Goa Hugdal
Tlf: 905 78141/938 57 489
E-post: mh657@kirken.no

Prostiprest Thore Nome
Tlf: 909 45 104
E-post: tn585@kirken.no

Trosopplærings-koordinator
Bjørn-Olav Berg
Tlf.: 918 79 489
E-post: bb285@kirken.no

Besøksadresse:
Heimdalsvegen 4
Postadresse: 7080 Heimdal
Åpningstider: Tirsdag–fredag kl. 9–15. Mandag stengt.
Prestens treffetid: Tirsdag og fredag kl. 10–12.  
Ellers etter avtale.

Redaksjon:
Helge Venås (ansv.), tlf: 468 20 024

Kari Borten Moe
Tlf: 911 12 972

Ingegjerd Opland
Tlf: 922 42 223

Einar Hjellen
Tlf: 404 73 676

Rolf Røstum
Tlf: 988 28 445

Kasserer: Helge Venås, tlf. 468 20 024

Kirkens ansatte

Leinstrand menighetsråd, 
Leder Ruth Mari Toven Goa
Tlf. 932 60 348 
E-post: ruthmarigoa@yahoo.no

Byneset menighetsråd,
Leder Bertil Halsen
Tlf. 976 75 502
E-post: bertil.halsen@smn.no



Å si det som det er.

Til ettertanke
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Hvis jeg blir spurt om favorittfilmen min, sier jeg «Good Will Hunting», som på norsk heter ”Den 
enestående Will Hunting”. Matt Damon spiller en ung mann med en fortid med vold og spetakkel, og 
har vanskelig for å tilpasse seg en vanlig jobb- eller studietilværelse. Han viser seg å være et mattegeni 
av de sjeldne. Stellan Skarsgård spiller mattelæreren som vil gjøre Will Hunting til stjerne, men han 
skjønner at Will først har behov for hjelp fra psykolog. Flere psykologer prøver seg uten hell, og da 
oppsøker mattelæreren litt motvillig sin gamle venn Sean Maguire, spilt av Robin Williams. Han ser 
ganske fort hva som er Wills problem; han er tøff og har en skarp hjerne, men er livredd for å komme 
nær mennesker. Etter flere runder kommer det forløsende gjennombruddet, hvor Will vedkjenner seg sin 
mørke fortid og innrømmer sin frykt. Etter dette blir hans forhold til jenta Skylar bedre, han begynner 
å se lysere på fremtiden. Hvordan gjorde psykologen det? Han viste at han brød seg om Will, og gav 
han den tiden han trengte. Så, når det nærmet seg det ømme punktet med selvforakt på grunn av all 
volden, gjentok han ”It’s not your fault”. Will vil ikke ta det inn, sier ”ok, ok”. Men psykologen gjentar det 
helt til det synker inn. ”It’s not your fault”. Og Wills forsvarsverk brister i kjærlighetens navn, og han blir 
et helere menneske. 

Dette er godt bilde på det å ha med Gud å gjøre. Han får oss til å vedkjenne oss våre mørke sider, det 
vi helst ikke vil ha frem i lyset. Vi legger lokk på ting og skjuler oss for omverdenen. Men for at vi skal 
bli hele mennesker, og helede (helbredede) må vi vedkjenne oss de vi er, med den fortiden vi har. Og 
Gud kan si, ikke nødvendigvis at det ikke er vår feil, for kanskje er det nettopp vår feil, men han kan 
gjenta til det synker inn. ”Du er tilgitt i Jesus Kristus” (-”ok,ok”) .”Du er tilgitt i Jesus Kristus.”… ”Du er 
tilgitt i Jesus Kristus”. 

(-”takk!”)

• «Per og Pål» Per og Pål er forkortelsene til apostlene Peter og Paulus. I dagligtalen er Per og Pål blitt et uttrykk for hvem som helst
• «Kreti og pleti» Antakelig egentlig «kretere og filistere», nedsettende uttrykk for alle slags (likegyldige) mennesker, hvem som helst, 

gud og hvermann. Uttrykket stammer fra Bibelen (2. Sam. 8,18)
• «Å kjenne sin besøkelsestid» En som ikke kjenner sin besøkelsestid er en person som ikke skjønner at vedkommende akkurat i dette 

øyeblikk står overfor en mulighet som kan få stor betydning videre. Opprinnelig ikke sagt om en person, men om en by.
 (Luk. 19,41-48: Jesus sier dette mens han gråter over Jerusalem)
• «Smuler fra de rikes bord» Betegner at en må nøye seg med det som er til overs etter andre. Også om å avspise nødlidende med 

småtteri eller småbeløp. Uttrykket brukes to ganger i Bibelen. (Luk.16,21 og Matt. 15,27)

Visste du:
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Reformasjonsjubileet

 ...i fokus

Til kamp mot avlatshandelen
Den moderne tid – mange vil si det sånn – starta med en eksistensiell 
krise. En ung munk, Martin Luther, gikk i store anfektelser og lurte 
på hvordan han kunne bestå eksamen med Gud som eksaminator. 
Hvordan finne en nådig Gud?

Så lyset
«Da», skriver han, «forbarmet Gud seg over meg. Jeg grublet uopp hørlig 
natt og dag inntil jeg begynte å forstå sammenhengen i ordet: «Guds 
rettferdighet åpenbares gjennom evangeliet, som skrevet står: Den rett
ferdige, ved tro skal han leve (Romerbrevet1, 1617).» Jeg begynte å 
 forstå at Guds rettferdighet er den rettferdighet den rettferdige lever 
av som en Guds gave, nemlig av tro.

Han fortsetter: «Jeg følte meg fullstendig født på ny. Portene hadde 
åpenbart seg for meg. Jeg var gått inn i selve paradiset. Jeg gikk fra dette 
utgangspunkt gjennom bibelsteder som jeg hadde i hodet, og oppdaget 
at det fantes steder med samme mening: «Guds verk», som betyr det 
Gud gjør, «Guds kraft», som betyr den kraft som Gud styrker oss med, 
«Guds visdom», som betyr den visdom Gud bruker for å gjøre oss vise. På 
samme måte som jeg før hadde følt et flammende hat til uttrykket «Guds 
rettferdighet», satte jeg nå dette ordet høyere enn alle de andre, og jeg 
elsket det brennende fordi det var søtt og vidunderlig»

Det var Luthers «tårnopplevelse»; han så sannsynligvis «lyset» da han 
satt i arbeidsværelset sitt i Svartekloster-tårnet i Wittenberg.

Der starta det, det som ble Europas største omveltning noen sinne – 
verken paver, fyrster, kriger eller konger har hatt større betydning for 
Europas utvikling de siste 500 åra, enn Martin Luther.

Den nye erkjennelsen, «tårnopplevelsen», satte fyr i sakene. Avlats-
handelen, det at mennesket kunne kjøpe seg fri fra synder ved å betale 
avlat til kirken, stemte ikke med Luthers nye opplevelse. Frelse fikk 
man for ingenting.

Nå var ikke Luther i utgangspunktet direkte imot avlat, som god 
katolikk så han rimeligheten i det: Det var tross alt en god gjerning
Luther snakka om hvor mye viktigere det var å gi pengene til de 
fattige, de som trengte dem. Det kunne avlatskistene brukes til.

Praktisk mann
Fem år etter «tesene» i Wittenberg, ble den unge presten bedt om å 
komme til den lille byen Leising for å hjelpe til med å sette opp regler 
for et «trygdesystem». Han var der i to omganger og resultatet ble 
et grundig skriv om hvordan man skulle te seg med byens penger: 
Leising-dokumentet (1523) er verdens eldste sosiallov, og Luther 
skrev selv forordet. Hovedlinjene er gjenkjennelige den dag i dag, et 
lovverk for å regulere kommunens forvaltning av penger – til sosiale 
formål.

Pengene ble oppbevart i en kasse med fire lokk og svære bolter. Noen 
ga penger, andre fikk – slik er det i dag også.

Slik ble avlatshandelen til «sosialkontor». Ved siden av penger til den 
lokale kirke og presteskapet, skulle det det var kjøpt avlat for, samles 
sammen, legges i en kiste og deles ut ved anledning. De som trengte 
midler, fikk. Penger ble gitt til fattige og syke. 

Blant reformasjonens uendelighet av nye tanker og forordninger, var 
dette én av de praktiske, en slags første trygdekasse. Bokstavelig 
talt kassen. Luther var også en praktisk mann

Opplæring
I 1529 utgav Luther «De lille katekisme»; en enkel sammenfatning 
av kristen tro og lære. Den var ment til bruk i skolen og heimen; til 
opplæring av barn. Katekismene var en gammel kristen sjanger. Luther 
og reformatorene prioriterte skole og utdanning. – Både for gutter og 
jenter – svært høyt. Fyrster og byråd ble oppfordra til å bygge skoler 
for barn og unge. Her skulle en ikke bare lære om religion, men også 
en rekke andre fag i samsvar med humanetiske dannelsesidealer.

Vi fortsetter med «smakebiter» fra Martin Luthers  
«LILLE KATEKISME»

ANDRE PARTEN
Troen
Første artikkelen.

Om skapelsen

Jeg tror på Gud fader, den allmektige,  
himmelens og jordens skaper
Det er:
Jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger.  
Han har gitt meg legeme og sjel, forstand og alle sanser.
Han holder alt dette ved lag og gir meg hver dag det jeg  
trenger for å leve.
Jeg tror også at han verner meg mot alle farer og vokter meg  
mot alt ondt.
Dette gjør han bare av nåde og faderlig godhet,  
uten at jeg har fortjent det.
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Freidis Gurine og Bydelskafeen

En god møteplass  
Hvem er hun, innehaveren av 
kafeen?
Freidis Gurine Dahl er født i 
1968, og bodde på Graneggen 
øvre på Byneset hele oppveksten. 
Hun er den yngste av tre søstre, 
og oppkalt etter farmor. Som 
barn og ungdom var hun ei ivrig 
skijente. Det ble mange skirenn. 
Med god støtte av familien 
og særlig far, har hun mange 
gode minner her. Den iherdige 
skiløperen ble en like iherdig 
driver av Byneset Bydelscafé i 
2011. 

Hva var det som fikk deg til å velge dette yrket?
Jeg fikk se en kjempestor kake med mange marsipanfigurer på. 
Det fasinerte meg og var nok starten på min konditorkarriere. Jeg 
kunne bruke kreativiteten min sammen med smak. Etter noen år i 
bakeri, gikk jeg over til å jobbe ved hotell. Der ble en involvert i hele 
kjøkkenprosessen fra forrett til dessert. Da fikk jeg med meg litt av 
det en trenger for å drive en kafe.

Hvorfor ønsket du å etablere bedrift på Byneset?
Det var nok en kombinasjon av at jeg ville tilbake fra Oslo og at jeg 
alltid har hatt lyst til å starte noe for meg selv, og at jeg hørte om 
muligheten til å ta over Bydelskafeen. Da jeg fikk klarsignal om at 
jeg kunne drive dette privat, var det bare å hive seg rundt. Denne 
muligheten ville jeg nok aldri få igjen.

Har du mange ansatte?
11 stk. De fleste ekstrahjelper.

Kafeen er en del av bedriften. Hvilke andre ting kan du tilby?
Kaker for alle anledninger.
Selskap (konfirmasjon, dåp, årsdager, minnesamvær)
Catering av koldtbord, tapas, middag, spekemat-buffet osv.…  
Vi kan også være med å legge opp/servere maten ute.

Er det vanskelig å finne dugende folk til de deltids stillingene 
du har bruk for?
Både ja og nei. Vi har stort sett vært heldige.

Hva gjør deg glad i yrket ditt?
Du kan selv bestemme hvordan du legger opp dagen din.
Følelsen en får når smaken sitter perfekt.
At du kan bidra med å gi folk en positiv opplevelse være seg mat, 
måltid, kaker, selskap, møteplass.

Kaillkafeen
Bydelskafeen hadde vært drevet i noen år før Freidis Gurine tok over 
bedriften, og Kaillkafeen er  et begrep tilbake til 2008. Det var en del 
voksne mannfolk med tilknytting til Byneset som møttes fra kl. 10.30 
hver torsdag. En uformell prat over en kopp kaffe og en vaffel. Av og til 
kunne de ha med seg en gammel gjenstand som de sendte rundt for å 
høre om noen visste hva den var brukt til.

Den nye eieren i 2011 gjorde kanskje sitt til at det ble flere og flere 
som benytta seg av dette torsdagstilbudet. I dag kan det variere hvor 
mange som møter opp, men den dagen redaksjonen var der, var det 
27 «gutter» som satt rundt «langbordet».

Freidis Gurine.

Freidis ser gjerne sine foreldre, 
Ragnhild og Harry, i kafeen  hver 
dag.

Elin og Olaf Grostad Olsen spiser 
gjerne middagen her når det er 
mulighet.

Jarle og Erling Stene er blant 
de som var med fra starten på 
Kaillkafeen.

Første søndag i måneden er det 
buffe’. Hit kommer mange som bor 
på Byneset eller tar en søndagstur 
hit. Her ser vi Randi og Oddgeir   
Langørgen som koser seg med 
dagens middag.

Byn set Bydelskafé

Profilen
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Glimt fra menighetslivet

Byneset familiekor, karnevalsgudstjenesten Rye kapell 26. februar. Foto: Helge Venås

Fra Skaperfest på Kolstad for 4. klassinger fra hele prostiet. Foto: Bjørn-Olav Berg 

Fra "tårnagent"-gudstjeneste i Leinstrand kirke  
29. januar. Foto: Einar Hjellen

Fra gudstjenesten Såmannssøndagen 12. februar i Leinstrand kirke. Foto Einar Hjellen

Informasjonssamling om 
 konfirmantinnskrivning
for 2017–2018 i Byneset kirke onsdag 7. juni kl. 18.00

Leinstrand kirke stengt
for rehabilitering i tiden 22. mai til ca 1. juli. 
Gudstjenestene blir i Esp bedehus.  Fasteaksjonen 2017

Tusen takk til alle som hjalp til, både konfirmanter, sjåfører  
og de som organiserte det hele.

Resultatet ble:
• Byneset      kr 32.267  (i 2016: kr 35.770)
• Leinstrand  kr 16.900  (i 2016: kr 18.427)

Det som ble innbetalt på Vipps er ikke med i beløpene her.



Aktiviteter for barn og unge
• Babysang på Berg bedehus annenhver fredag  

kl. 11.00.
• Kirkerotte-kino på Berg bedehus for 6-åringene 22. mai. 

Invitasjon kommer i posten.
• Kirkesprell for 1.-2. klassinger på Spongdal og Rye.  

Invitasjon kommer i posten.
• Fusion ungdomsklubb for 8.-10. trinn, Berg bedehus 

annenhver fredag kl. 18.00-22.00.
• Søndagsskole Leinstrand kirke kl. 11.00: 7. mai.

For mer informasjon, gå inn på trosopplæringens hjemmeside
 www.tøtsj.no.
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Annonser og kunngjøringer

Byneset Sanitetsforening – årsmelding 2016

Styret i Byneset Sanitetsforening i 2016 har vært:
Else Blokkum leder og kasserer, Magnhild Barikmo nestleder + Åsen 
krets, styremedlemmer Kari Vevik Stene / Hangersletta, Anne Mari 
Stein, Else Svorkås Spongdal Yngres, Anne Berge Rye klubb og Laila 
Haltbakk Rye Yngres.

Det er blitt avholdt 6 styremøter og 40 saker er blitt behandlet.

120 medlemmer har betalt kontingent i 2016.

• I 2016 har vi bevilget støtte/gitt gaver til følgende:
– Sentrale fond kr  10.500
– Veil. senteret for foresatte til rusmisbrukere,  
   fadderordning i 3 år kr 5.000 pr. år
– 17. mai-komiteen kr 1.000
– Kvamsgrind kr 10.000
– Byneset RG 20-årsjubileum kr 5.000
– Byneset/Leinstrand skolekorps, uniformer kr 10.000
– Sanitetsforeninga har fått støtte fra Byneset  
   Felleslegat på som skal brukes til første- 
   hjelpskurs i ungdomsskolen kr 7.000
– Vi laget fastelavnsris som ga en inntekt på ca. kr 15.000

• Kaffeslaberas på Bydelskafeen 26. februar da NKS var 120 år.

• Spongdal Yngres fortsetter med strikkekafe og har gjennomført  
9 ganger.

• Foredrag om skjønnhetstyraniet med legene Kari Løvendal 
Mogstad og Arne Winsnes ble holdt på ungdomsskolen for elever 
og foreldre i februar, arrangert av Spongdal Yngres i samarbeid 
med FAU.

• Spongdal Yngres arrangerte også loppemarked i Aulaen i mars. 
Meget vellykket med en inntekt på ca. kr 27.000. Det er kjøpt inn 
håndklær som er brodert med logo og «velkommen til verden» 
som skal deles ut til alle nyfødte på bygda.

• Blomsterhilsen til Berg Bedehus sitt 100-årsjubileum i mars, og vi 
har levert kaker til Spellmannslagets jubileumskonsert.

• Fire medlemmer var på Fylkesårsmøtet på Røros i mai.

• Fellesmøte i mai og i sanitetens uke (39) hadde vi basar på 
Bydelskafeen med kåseri «ord og uttrykk på Byneset» med Arnold 
Dahlen.

• Og Spongdal Yngres hadde skolefrokost til 1. trinn i samme uke.

• Vi stilte opp med servering i Aulaen i forbindelse med innvielse av 
flygelet.

• Spongdal Yngres arrangerte som vanlig adventsfrokost til 8. trinn 
på skolen med foredrag «ungdom og eget selvbilde» med Anne 
Torild Klomsten.

• Julemøte første tirsdag i desember er en fast tradisjon.

• Byneset Sanitetsforening har egen facebook-side. Lik oss!

• Vi gir blomster til alle medlemmer som fyller runde og halvrunde 
år fra 80 år og oppover, og blomsterhilsner til jul og ellers i året 
gis etter eget skjønn i hver enkelt krets.

• Overskuddet fra trimdansen blir fordelt med 50 % hver til 
Dagsenteret/sykehjemmet og sanitetsforeninga.

• Mammografi-støtte gis til de under 50 år og de over 70 år.

• Vi takker alle som har hjulpet oss og bidratt med noe gjennom 
dette året. Ikke minst alle fine gevinster som er kommet inn.  
Og vi håper på like stor støtte i det nye året også.

• Etter årsmøtet som ble avholdt på Bydelskafeen den 28. februar 
ble styret for 2017 som følger: 
Leder og kasserer Else Blokkum, nestleder Magnhild Barikmo, 
styremedlemmer Guri A. Langlo, Anne Mari Stein, Else Svorkås og 
Anne Berge. Laila Haltbakk fra Rye Yngres.

Gravstøttene på Byneset kirkegård
Det er et problem hvert år at grav - 
støttene blir skjeve og delvis faller over  
ende på grunn av telehiv. Det er familien  
som har ansvaret for at gravstøttene  
står stødig og ikke representerer fare  
for forbipasserende.

Vi oppfordrer derfor de som er berørt  
av dette, til å gjøre opprettingsarbeider  
så snart som mulig.

Styret i Byneset Blomsterfond



Møter i Byneset Normisjon
• Søndag 7. mai Berg bedehus kl. 19.30 
 Dagfinn Thomassen «Luther og de andre»
• Søndag 11. juni Berg bedehus kl. 19.30. 
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Kortreff i Bynesaulaen
Mandag 29. mai kl.18.00
Her synger:
• Jonsvatnet sangkor med dirigent Bjørn Sigurd Skjelbred.
• Øyer Seniorkor med dirigent Paula Strand.
• Byneset Seniorkor med dirigent Jan Tryman.

Inngang: Kr 100,-. Barn gratis.

Velkommen!

Arr. Byneset Seniorkor

Sommerkonsert
«Far og to døtre» på Snillet Gård 10. juni kl. 19.00

Sang og musikkfamilien Wik, Tora (16), Anne (20) og far Roar, 
fra Byneset, spiller og synger sammen med Jacek Nowak 
sine egne versjoner av kjente og kjære sanger fra klassisk, 
evergreens til jazz. 

De trakterer instrumentene harpe, ukulele, gitar, fiolin, 
kontrabass og piano.

Velkommen til en spennende og  
variert musikkstund!

Kortere pilegrimsvandring
Tilgjengelighet: ekstra lett

• Torsdag 15. juni kl. 17.00 ved Haukvatnet
• Tirsdag 5. september kl. 16.30, vandring i byen, 

Pilegrimsgudstjeneste i Nidarosdomen.

I samarbeid med Nidaros Bispedømme pilegrimsprest Einar 
Vegge og Britt Arnhild Lindland.

Norske kvinners sanitetsforening NKS, er kjent for sitt frivillige arbeid 
og sosiale engasjement på en rekke områder her i Norge. De senere 
årene har foreningen også engasjert seg i Etiopia. 

Dette arbeidet foregår i nært samarbeid med den etiopiske 
søsterorganisasjonen WHAE som jobber for å bedre kvinners levekår i 
det fattige landet. Womens Health Association of Ethiopia ble dannet 
i 2011 og trengte bidragsytere og midler til arbeidet. Her kom NKS inn 
i bildet og sa seg villig til å støtte økonomisk i samarbeid med WHAE.

Kvinner i Etiopia har dårlige livsvilkår, de har generelt lav status og 
begrenset makt. De har rett til skolegang og til å stemme, men er ofte 
ikke klar over det selv. Mange kvinner er analfabeter og bidrar av den 
grunn lite i samfunnet utover arbeid i hjemmet. For å skape utvikling 
og vekst ville WHAE satse på kvinnene i landet slik at de kunne bidra 
mye mer utover det å ta seg av husarbeidet. Med økt kunnskap og 
innsikt kunne kvinner bli aktive bidragsytere i lokalsamfunnet og 
samtidig øke familiens levestandard.

Leinstrand Sanitetsforening

Støtte til lokalt utviklingsarbeid i Etiopia 

Da var det er viktig å legge til rette for møteplasser der kvinner kunne 
få danne nettverk, få muligheter til å lære om helse og hygiene, lære 
seg å lese og skrive og lære om familieplanlegging. Det å skape 
sin egen arbeidsplass og samtidig forstå verdien av å spare noe av 
pengene, er av stor betydning i arbeidet for en bedre og mer forutsigbar 
hverdag. Det at stadig flere kvinner får tilgang på viktig kunnskap og 
informasjon og at de selv tar ansvar for å lære borte det de har lært 
til andre, er et viktig moment i utviklingsarbeidet. Sist men ikke minst, 
er det viktig å få fedre og sønner med på omstillingsarbeidet slik at 
de kan støtte og bidra.

Lokale norske sanitetsforeninger, har valgt å støtte via fadderskap og 
yter et fast beløp på kr 40.000 i minimum tre år.

Leinstrand Sanitesforening, fikk sammen med Stavanger Sanitets-
forening i oppgave å støtte WHAE sin lokale forening i Mekele. En av 
8 regioner der WHAE er aktive. Foreningen mottar årlige rapporter fra 
Mekele som dokumenterer at pengene fra Norge blir brukt på formåls-
tjenlig vis. Rapporten viser til at landets helsemyndighter også tar 
ansvar og støtter arbeidet til WHAE. I Mekele arrangeres det måned-
lige sammenkomster med en helsesøster tilstede og som i Norge 
 serveres det kaffe og ulike tema knyttet til kvinners hverdag blir tatt 
opp. Lokalforeningen sørger også for at medlemmene kan spare på en 
konto til utgifter i forbindelse med sykdom i familien. Helsevesenet er 
ikke finansiert av det offentlige som i Norge.

Arbeidet som Leinstrand Sanitet støtter i Mekele, er et godt eksempel 
på at hjelp til selvhjelp er av stor betydning for kvinners muligheter til 
et verdig liv i Etiopia.

Leinstrand sanitetsforening ved Hild Kallset Rokseth
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Byneset Bydelscafé
Åpent 17. mai fra kl. 10.00–18.00
• Sang av 60+-gjengen fra kl. 12.00
• Kake-buffet
• Rømmegrøt m/ tilbehør-buffet

Velkommen!

Foreningsmøter
• Søndag 14. mai hos Inger og Bertil Halsen kl. 19.30
• Tirsdag 13. juni hos Grethe og Bjørn Røstum kl. 19.30

Konfirmanter, Byneset og Leinstrand 2016–2017 

Leinstrand kirke 
Søndag 21. mai kl. 11.00
Alexander Sebastian Goedecke 
Aasgård
Emilie Bøstein-Melhus
Karoline Forseth
Kristoffer Forseth
Viktor Larsen Indergård
John Andre Jansson
Stine Elisabeth Johansson
Ingrid Kjønli
Anita Klæt
Hedda Elise Solberg
Emilie Sæterbø

Søndag 21. mai kl. 13.00
Silje Melland Olsen
Anita Bulling Overaa
Jeanette Simonsen Rekkebo
Mina Skagseth
Emma Waldum
Nikolai Willmann
Elias Helgesen
Eivind Hoem Olsen

Byneset kirke 
Lørdag 27. mai kl. 11.00
Sander Frøset Fenes
Kine Myran Fossland
Raymond Andre Fredriksen Solli
Veronica Solem Gipling

Ingunn Grimstad
Miriam Hansen
Leona Rye Myhre
Magnus Olaussen Langørgen
Tora Marie Jørgensen
Ingeborg Marie Wik
Maiken Elgåen

Søndag 28. mai kl. 11.00
Mille Kristin Berg 
Martin Vik Bjørkøy
Malene Kristine Hoem
Victoria Håbjørg
Markus Nilsen Hågensen
Oda Langørgen
Astrid Mo

Søndag 28. mai kl. 13.00
Kari Opland
Vilde Sofie Ovesen
Else Skjetne
Håvard Sommerbakk
Jonas Overaae Stene
Julie Tronsaune
Lise Tørhaug
Aurora Ude
Julie Valstad

Liker du å gjøre en liten, men viktig forskjell? Er du opptatt 
av kvinner og kvinners helse? lntegrering - skjønnhetspress - 
vold mot kvinner - utviklingsarbeid - omsorgsarbeid - barn og 
ungdom i lokalsamfunnet, og/eller kanskje samfunn og arbeidsliv 
for kvinner? 

Da tror vi at Leinstrand Sanitetsforening er det rette stedet for 
å gjøre denne lille forskjellen.

Møt gjerne opp for å høre mer om hvem vi er og hva vi gjørl

Tid:  Første mandag i hver måned kl. 18.00 
Sted:  Nypantunet helse- og velferdssenter, Storstua

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen!

Følg oss på Facebook: 
https://www.facebook.com/leinstrandsanitet/?fref=ts

Leinstrand Sanitetsforening

Frivillig?
Har du lyst til å jobbe som frivillig? 
Har du tid til overs? Har du over-
skudd av energi, eller kunne du tenke 
deg å være en besøksvenn? 

Registrer deg hos oss på Leinstrand og Byneset 
Nærmiljøsentral, og vi vil sette deg i kontakt med 
de som har behov for din tid og ditt overskudd. 

Stikk innom oss for en uforpliktende prat. Vi 
holder til i første etasje på Nypantunet helse- og 
velferdssenter, Leinstrand. 

Du finner oss også på Facebook under Leinstrand og Byneset 
Nærmiljøsentral. 

Vi har åpent hver onsdag fra 10.00 til 14.00. Du kan kontakte 
oss på tlf onsdag mellom kl 08.00 og 15.30, eller på sms og 
epost hele uken (vi sender svar så fort vi kan). 

Tlf; 902 56 014    E-post; narmiljosentralen@gmail.com

Kanskje du kjenner noen som trenger 
en besøksvenn eller en håndsrekning  
i hverdagen? 

Ta kontakt med oss på Leinstrand og Byneset 
Nærmiljøsentral, og vi gjør det vi kan for å skaffe 
hjelp til dem. 

Stikk innom oss for en uforpliktende prat.  
Vi holder til i første etasje på Nypantunet helse- 
og velferdssenter, Leinstrand. 

Du finner oss også på Facebook under Leinstrand 
og Byneset Nærmiljøsentral. 

Vi har åpent hver onsdag fra kl. 10.00 til 14.00. Du kan kontakte 
oss på tlf onsdag mellom kl. 08.00 og 15.30, eller på sms og 
epost hele uken (vi sender svar så fort vi kan).  

Tlf; 902 56 014    E-post; narmiljosentralen@gmail.com
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Kl. 08.00 Flaggheising Nypvang skole
Kl. 09.45 Korpset spiller på Ringvål
Kl. 10.00 Festgudstjeneste i Leinstrand kirke
Kl. 10.15 Korpset spiller på Esptunet
Kl. 10.50 Oppmøte I Toget
Kl. 11.00 Toget går fra kirken via Arsenalveien og Nypantunet til  
 Nypvang skole. Korpset spiller ved sykehjemmet.

Oppstilling i toget:
• Flagget
• Byneset & Leinstrand skolekorps
• 5. klasse
• 1.-2.-3.-4.-6.-7. klasse
• Leinstrand idrettslag
• Nypvang barnehage
• Ringvålskogen barnehage 
• Folketoget

Kl. 11.45 Festprogram ved Nypvang skole:
• Korpset spiller
• Underholdning ved 5. klasse
• Tale for dagen
• Salg av pølser, is, caprisone, brus og kaker

Kl. 14.00 Bygdastafett

Kl. 15.00 Avslutning av offisielt program

Billettpris: Voksne kr 100,-, Barn gratis!

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

17. mai-komitéen

17. mai på Leinstrand
Kl. 08.00 Flaggheising på Spongdal skole v/ BMK.
 Flaggheising på Rye skole v/ Byneset Leinstrand   
 skolekorps
Kl. 08.30 Spilling i bygda ved korpsene
 For spillerute, se egen annonse
Kl. 12.00 Gudstjeneste i aulaen på Spongdal skole  
 ved Sveinung Enstad
Kl. 13.15 Oppstilling for 17. mai-toget, Mulegrenda (ved golfbanen).
Kl. 13.30 Avmarsj.
 Rute: Fra Folkvang om byggefeltet til Spongdal skole.

Rekkefølge i toget: 
17. mai-komitéen, flaggborg v/ 7.trinn Spongdal skole, Byneset 
Leinstrand skolekorps, Rye skole 1.-7. trinn, Spongdal skole 1.-10. 
trinn, Songlaget Våren, Byneset barnehage, Snillet friluftsbarnehage, 
Byneset Songlag, Byneset musikkorps, De Unges Håp, Byneset 
Seniorkor, Byneset skytterlag, Byneset Bygdekvinnelag, Byneset 
Bondelag, Byneset Sanitetsforening, Byneset Idrettslag, Byneset 
Historielag, øvrige lag og foreninger, Folketoget.

Kl. 14.15  Oppmarsj Spongdal skole.
Innmarsj til skolegården ved snuplass for buss, oppstilling foran 
aulaen.
Velkommen v/ 17. mai-komiteens leder og elevrådsleder barnetrinn.
Vi synger nasjonalsangen.

Kl. 14.30  Leker ute i skolegården for de minste.
Salg av kaffe, kaker, is, brus og pølser både i skolegård og idrettshall.
Adgang til idrettshallen for servering fra utvendig rampe.

Kl. 15.00  Festmøte aulaen på Spongdal skole.
Tale for dagen.
Sang og musikk ved Byneset musikkorps, Byneset Songlag og 
Songlaget Våren. 

Parkering: Gamle Spongdal skole, Prix, Folkvang og Stormyra.
Folkvang åpner kafe / varmestue klokka 12.15

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

17. mai-komitéen

17. mai på Bynset

Spillerute for Byneset musikkorps
Kl. 08.00 Flaggheising Spongdal skole
Kl. 08.25 Knausen
Kl. 08.45 Solunda
Kl. 09.05 Hauglia
Kl. 09.25 Bjøra
Kl. 10.05 Flakk
Kl. 10.30 Martin Strand
Kl. 10.45 Fortuna
Kl. 11.00 By
Kl. 13.15 Oppstilling tog
Kl. 13.30 Togavgang
Kl. 15.00 Festmøte

Spillerute for Byneset Leinstrand skolekorps
Kl. 08.00 Flaggheising Rye skole
Kl. 09.00 Byneset helse- og velferdssenter
Kl. 09.45 Ringvål
Kl. 10.15 Esptunet
Kl. 10.45 Oppstilling Leinstrand kirke
Kl. 11.00 Tog fra Leinstrand kirke til Nypvang skole
Kl. 11.45 Ankomst Nypvang
Kl. 12.30 Avgang buss til Spongdal
Kl. 13.15 Oppstilling tog
Kl. 13.30 Togavgang
Kl. 14.00 Ankomst Spongdal skole – BLS sitt program ferdig
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Mælabakken 5, 7224 Melhus
Vognhallvegen 2, 7023 Trondheim, 72 89 00 80
Orkdalsveien 42, 7300 Orkanger, 72 48 56 41
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I morgen er det søndag
Gudstjenester fra 7. mai til 30. juli 2017

Dato Dag Tid Kirke Nattverd Offer Diverse

07.05. 4.s.i påsketiden 11.00 Leinstrand ja Menighetsarbeidet

14.05. 5.s.i påsketiden 11.00 Byneset ja Menighetsarbeidet

17.05. Grunnlovsdag 10.00 Leinstrand nei Redd Barna

12.00 Bynesaulaen nei Redd Barna

21.05. 6. s.i påsketiden 11.00 Leinstrand nei Menighetsarbeidet Konfirmasjon

13.00 Leinstrand nei Menighetsarbeidet Konfirmasjon

25.05. Kristi himmelfartsdag INGEN GUDSTJENESTER

27.05. Lørdag 11.00 Byneset nei Menighetsarbeidet Konfirmasjon

28.05. Søndag før pinse 11.00 Byneset nei Menighetsarbeidet Konfirmasjon

13.00 Byneset nei Menighetsarbeidet Konfirmasjon

04.06. 1. pinsedag 11.00 Byneset  ja Estlandsarbeidet

05.06. 2. pinsedag 11.00 Esp bedehus ja Ukraina

11.06. Treenighetssøndag 11.00 Frøset amfi nei Kirkens Nødhjelp «Skaperverkets dag»

18.06. 2. s. i treenighetstiden INGEN GUDSTJENESTER

25.06. 3. s. i treenighetst. 11.00 Esp bedehus  ja Menighetsarbeidet

02.07. 4. s. i treenighetst. INGEN GUDSTJENESTER

09.07. 5. s. i treenighetst. 19.00 Leinstrand  ja Menighetsarbeidet

16.07. 6. s. i treenighetst. INGEN GUDSTJENESTER

23.07. 7. s. i treenighetst. 11.00 Byneset  ja Menighetsarbeidet

30.07. 8. s. i treenighetst. INGEN GUDSTJENESTER 

Med forbehold om endringer

Takk 
Varme tanker går til alle dere som støttet oss i ei tung og 
vanskelig tid. Takk til alle som besøkte vår Kjære Konrad, 
– og som viste den siste ære med deltagelse, blomster og 
pengegaver til kreftforskning - kr 32 000. 

Takk til sogneprest Sveinung Enstad og Vigdal begravelsesbyrå 
som hjalp oss til en vakker og verdig avskjed. 

Med hilsen Olaug og Edmund Haugum m/familie
Blomsterfondene på Byneset og Leinstrand selger 
kondolanse kort til bruk ved bisettelser og begravelser. 
 lnntekten går bl.a. til forskjønnelse av kirkegårdene og 
blomster i kirkene. Vi håper derfor at kortene vil bli  benyttet. 
På Byneset kan de kjøpes hos Prix Spongdal og Coop Rye.  
På Leinstrand er kort og bankgiro lagt ut i kirka og ligger 
også i Esp bedehus. 

Kondolansekort

Onsdag 10. mai kl. 19.30 i Folkvang

Gjestekor: Fosenlagets sangkor
Sigrun Hove, dirigent | Bjørn Vevang, piano

Billettpriser: Kr 200,-. Barn under 12 år: Gratis

SonglagByneset

VÅRKONSERT
Kjærlighet i lufta...





Retur og adresseforandring: Kirkekontoret, Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal. Tlf. 46 82 00 24
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Min salme
Det er ofte slik at salmer, tekster og andre sanger gir meg en god følelse, samtidig som det blir lettere 
for meg å komme i kontakt med følelsene mine når jeg hører på musikk. Alle har vel opplevd å være 
enda mer forelsket eller få en enda sterkere følelse av savn når radioen har spilt en betydningsfull 
sang på vei hjem fra butikken eller jobb. Det er vel det som gjør all estetikk så viktig for oss, da den 
har sin egen evne til å frembringe følelsene våre. I den sammenhengen har jeg valgt å presentere 
Koppången. Det er en svensk salme. Melodi av Per-Erik Moraues og tekst av By Bäckmann. Jeg spilte 
Koppången i begravelsen til min svenske manns farmor og våre barns gammelfarmor. Hun var en 
bauta i min svenske svigerfamilie. Min mann sier det slik: «det lagas inte slike fruntimmar lengre». 
Han om det:) Jeg har blitt veldig glad i denne salmen, og det er mye på grunn av at jeg forbinder den 
med min svenske svigerfarmor. For meg formidler teksten også et håp om noe større enn oss selv, 
samtidig som den gir en slags ro og forvissing om at vi kanskje ikke har alle svarene på hvordan alt 
henger sammen i livet. Midt i dette ubesvarte står da kirka der som et trygt og varmt samlingspunkt.

Unni Logstein

Här är stillhet å tystnad, nu när marken färgats vit
från den trygga, gamla kyrkan klingar sången ända hit
Jag har stannat vid vägen, för att vila mej ett tag
å blev fångad i det gränsland som förenar natt och dag

Och ett sken ifrån ljusen bakom fönstrets välvda ram
har förenat dom själar som finns med oss här i tiden
å jag vet att dom som har lämnat oss, har förstått att vi är
liksom fladdrande lågor, så länge vi är här

Där, bland gnistrande stjärnor som förbleknar en och en,
kommer livet väldigt nära som en skymt av sanningen.
Vi är fångar i tiden, som ett avtryck av en hand på
ett frostigt, gammalt fönster som fått nåd av tidens tand

En sekund är jag evig, å sen vet jag inget mer...
Bara ett, att jag lever lika fullt som någon annan.
Jag är här, å mitt på en frusen väg finns det värme ändå
fastän snön börjat falla och himmelen blir grå

Och ett sken ifrån ljusen bakom fönstrets välvda ram
har förenat dom själar som finns med oss här i tiden
å jag vet att dom som har lämnat oss, har förstått att vi är
liksom fladdrande lågor, så länge vi är här.

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå


